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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia autokaupan vuosia 2007 ja 2008. Tutkimuksessa 
selvitettiin autokaupan tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksessa selvitettiin etenkin 
vuoden 2008 alusta voimaan tulleen auton hiilidioksidipäästöihin perustuvan autoveron 
vaikutuksia autokauppaan. Kansainvälisen talouskriisin vaikutukset huomioitiin 
tutkimuksessa. Tutkimus rajattiin koskemaan henkilöautokauppaa. 

Tutkimus pohjautuu lakiin uudesta autoverosta, rekisteröintitilastoihin sekä yksittäisen 
autoliikkeen myyntilukuihin ja haastatteluun. Tutkimuksessa vertailtiin kahden eri 
merkin myyntiä ja pyrittiin selvittämään niiden myynnin taustalla olevia tekijöitä. 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, johon tieto on kerätty virallisista 
rekisteröintitilastoista, Tuusulan Ykkösauto Oy:n myyntiluvuista ja haastattelusta.

Tutkimus antaa lukijalle käsityksen autokaupan viime vuosien kehityksestä ja 
myyntilukujen takana olevista tekijöistä. 
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The aim of this study is to investigate car sales of 2007 and 2008 as well as to forecast 
future sales and figures.
Especially, the effect of the carbon emission based car tax of 2008 on the car sales will 
be examined. The global economic crisis will also be considered as one of the factors 
behind sales. Only passenger car sales are taken into consideration in this study.

The study is based on the new law on car tax, vehicle registration statistics as well as 
on the sales figures of an individual car retailer. The purpose has also been to compare 
factors behind the sales figures of two different brands.

The study is a qualitative study and the facts have been collected from registration 
statistics, sale statistics of Tuusulan Ykkösauto Oy and  from the interview.

This study gives an overview of the trends in car sales during recent years and 
highlights the issues affecting the sales figures. 
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1  JOHDANTO

Autot ovat asia, mikä herättää keskustelua monessa muodossa. Yleisimmin keskustelu 

autoista pohjautuu erilaisiin automalleihin ja autourheiluun, mutta viimeisten vuosien 

aikana autokeskustelu Suomessa on pohjautunut suurelta osalta autoverotukseen ja 

sen muutoksen tuomiin vaikutuksiin. Ilmastomuutoksen nouseminen 

yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalle on näkynyt liikenteen suunnittelussa. 

Ensimmäinen iso askel oli autoverotuksen muuttaminen ympäristöystävällisempiä 

autoja suosivaksi vuoden 2008 alusta. Vuodet 2007 ja 2008 olivatkin suomalaisissa 

autokaupoissa suurta muutoksen aikaa. Maailmanlaajuisella talouskriisillä on suuria 

vaikutuksia autokauppaan myynnin hidastuessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vuosia vuodet 2007 ja 2008 olivat 

autokaupan kannalta. Tutkimustapana on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. 

Tärkeimpinä kysymyksinä selvitetään, onko veromuutoksilla saatu toivottuja tuloksia 

saamalla ostajat valitsemaan entistä vähäpäästöisempiä autoja ja minkälaiset asiat 

ylipäätään vaikuttavat autokaupan menestymiseen/menestymättömyyteen sekä 

asiakkaiden ostopäätöksiin autokauppoja tehdessään. Tutkimuksessa tehdään 

vertailua kahden eri automerkin välillä. Merkeiksi olen valinnut Mazdan ja Seatin, joita 

Tuusulassa toimiva Tuusulan Ykkösauto Oy myy uusina merkkeinään. Tutkimuksessa 

selvitetään yrityksen kaupankäyntiä muilta osin tarkemmin. Tutkimuksessa selvitetään 

autokaupan tulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksesta on rajattu pois pakettiautot, 

kuorma-autot ja moottoripyörät. Tutkimuksessa keskitytään ainoastaan 

henkilöautokauppaan. 
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2  KESKEISET TERMIT

Seuraavaan sanastoon on kerätty keskeisiä termejä.

Autovero Autovero on vero jota maksetaan kaikista Suomessa uutena 

myytävistä autoista. 

Hiilidioksidipäästö (CO2) Hiilidioksidipäästöllä tarkoitetaan päästöä, jonka auto tuottaa 

polttoaineen palaessa. Hiilidioksidipäästöjen määrä 

ilmoitetaan grammaa/kilometri. 

Ensirekisteröinti Ensirekisteröinti tapahtuu silloin, kun auto ensimmäisen 

kerran rekisteröidään Suomen ajoneuvohallintokeskuksen 

rekisteriin.

Omamassa Auton omamassa on massa, jonka auto painaa 

kuormaamattomana

Vähittäismyyntiarvo Vähittäismyyntiarvo on arvo, mikä on auton hinta yleisen 

ohjehinnaston mukaisesti.

Ajoneuvovero Ajoneuvoveroa maksetaan vuosittain jokaisesta 

rekisteröidystä ajoneuvosta.

Käyttövoimavero Käyttövoima veroa kannetaan dieselkäyttöisistä henkilö- ja 

pakettiautoista. Vero maksetaan ajoneuvoveron maksun 

yhteydessä.

”Kipuraja” ”Kipurajajalla” tarkoitetaan vuotuista kilometrimäärää, jolla dieselin osto 

tulisi taloudellisesti kannattavaksi bensiiniautoon nähden.



3 AUTOKAUPPA SUOMESSA

Ensimmäisten autojen tultua markkinoille 1800-luvun lopussa niiden kehitys on ollut 

paikoin valtavaa verrattaessa nykypäivään. Jos aikoinaan puhuttiin, kuinka auto 

saataisiin kunnolla liikkeelle, niin nykyisin autoissa puhutaan kirjainyhdistelmistä, kuten 

ABS, ESP, ESPN ym. Autojen kehittyessä niiden myynnin kehitys on ollut paikoin 

valtavaa. Jos aikoinaan autoja oli maailmassa vain muutamia, niin nykyisin niitä 

arvioidaan maailmassa olevan yli 550 miljoonaa. Suomessakin autoja on lähes kolme 

miljoonaa. Autosta on tullut suomalaisille tärkein kulkuneuvo , ja jotkut puhuvatkin siitä 

kuin eräänlaisena ihmisen perusoikeutena. (Tilastokeskus 2007a.)

Automyynti on kehittynyt Suomessa valtavasti aina tähän päivään asti. Jos autoja 

myytiin Suomessa vuonna 1960 noin 20 000 kappaletta, niin parhaana myyntivuonna 

1989 autoja myytiin yli 177 000.  Automyynti on kuitenkin ollut kautta aikain erityisen 

herkkä erilaisille suhdanteille. Esimerkiksi 1990-luvun alkupuolen lama romahdutti 

autokaupan täysin ja nousu vei useita vuosia. Erilaisilla veromuutoksilla on ollut 

vaikutusta autokauppaan. Esimerkiksi 2000-luvun vaihteen jälkeen oli kiivasta 

keskustelua tulevista mahdollisista autoveromuutoksista, joka näkyi myyntiluvuissa, 

koska ihmiset odottivat muutosta. 2003 voimaan tullut veron aleneminen raukaisi 

tilanteen ja vei myyntiluvut jälleen jyrkkään nousuun. Vastaava oli nähtävissä vuosina 

2007 ja 2008. (Autoalan tiedotuskeskus 2008.) 
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Kuva 1: Ensirekisteröintien määrän vuosittainen kehitys (AKE.)

 4 AUTOVEROTUS

Autovero on vero, jota peritään uutena Suomessa myytävistä autoista. Se otettiin 

käyttöön 1.1.1958 voimaan tulleella lailla. Sen oli alun perin tarkoitus olla voimassa 

vain yhden vuoden, mutta tämä tilapäiseksi tarkoitettu vero täytti vuoden 2008 alusta 

50 vuotta. Autoverosta on vuosien saatossa kehittynyt merkittävä valtion tulonlähde. 

Merkittävä osa siitä kertyvistä tuloista menee valtion yleiseen budjettiin. Viimeisin 

uudistus autoveroon ennen vuoden 2008 alusta voimaantullutta uudistusta tuli vuonna 

2003 jolloin autoverotuksen tasoa lievennettiin. Vuoden 2008 alusta tuli voimaan 

autoverouudistus, jossa vero määräytyy hiilidioksipäästöjen mukaan. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että mitä pienemmät hiilidioksidipäästöt autossa, sitä pienempi 

vero. Seuraavassa on kerrottu muutoksen sisältö. (HE 147/2007.)

4.2 Tilanne ennen vuoden 2008 verouudistusta

Vuonna  2006  autoveroa  kannettiin  noin  145000  uudesta  autosta.  Verojen  kertymä 

uusista  autoista  samana  vuonna  oli  1050  miljoonaa  euroa.  Keskimääräinen 

verotusarvo  ennen  verouudistuksen  julkistamista  syyskuussa  2007  oli  noin  30 000 

euroa.  Henkilöautoja  Suomen  ajoneuvoliikennerekisterissä  oli  reilut  2,5  miljoonaa, 

joista valtaosa oli bensiiniautoja. Dieselautoja koko autokannasta vuoden 2006 lopulla 

oli noin 13 %. Dieselautojen osuus uusista myytävistä autoista oli kuitenkin jatkuvasti 

kasvussa  ja  vuoden  2007  tammi-syyskuussa  niiden  osuus  oli  lähes  28%  uusina 

myytävistä  autoista.  Markkinoille  oli  myös  ilmestynyt  joitakin  kaasukäyttöisiä 

henkilöautoja  sekä  poltto-  ja  sähkömoottorin  yhdistäviä  hybridiautoja.  Niiden  osuus 

myynnistä oli kuitenkin marginaalinen. Vuonna 2007 kookkaiden henkilöautojen myynti 

oli ollut jatkuvassa kasvussa. Henkilöautojen keski-ikä oli 10,5 vuotta. (HE 147/2007.)

Suomen tieliikenteen päästöt vuonna 2005 olivat noin 11,8 miljoona tonnia, joka on 

noin  viidesosa  koko  Suomen  hiilidioksidipäästöistä.  Henkilöautojen  osuus  näistä 

päästöistä oli noin seitsemän miljoona tonnia, joka on lähes 60 % koko tieliikenteen 

päästöistä.  Hiilidioksidipäästöt  ovat  suorassa  suhteessa  autojen  polttoaineen 

kulutukseen ja päästöt olivatkin laskussa koko 90-luvun. 2000-luvulle tultaessa lasku ei 
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kuitenkaan  jatkunut  juurikaan,  ja  vuonna  2006  uutena  myytävän  bensiiniauton  yksi 

ajokilometri  tuotti  hiilidioksidia  keskimäärin  180  grammaa.  Vuonna  2000  samainen 

lukema oli 183 grammaa. Uutena myydyn dieselauton hiilidioksidipäästöt vuonna 2006 

olivat keskimäärin 176 grammaa, joka vastaa noin 6,9 polttoainelitran kulutusta sadalla 

kilometrillä.  Dieselautoissa  keskimääräiset  päästöt  ovat  olleet  jopa  pienoisessa 

nousussa, mutta tämä selittyy sillä, että kuluttajat ovat ostaneet aikaisempaa isompia 

dieselautoja.  Koko autokannasta tarkkaa tietoa ei  ole  saatavilla,  koska päästötiedot 

ovat  saatavilla  vain  uusimmista  henkilöautoista.  Bensiiniautojen  päästöt  olivat 

keskimäärin 182 grammaa kilometriltä ja dieselautojen vastaava luku oli 169 grammaa. 

Bensiiniautojen  hiilidioksidipäästöt  kilometriltä  sijoittuivat  151-200  gramman  ja 

dieselautoissa  131-180  gramman  välille.  Polttoaineen  kulutuksena  nämä  luvut 

vastaavat  bensiiniautoissa 6,4-8,5 litraa sadalla  kilometrillä  ja dieselautoissa 4,9-6,9 

litraa sadalla kilometriltä. (HE 147/2007.)

4.1 Vanhan tilanteen vero

Autovero koski kaikkia omalta massaltaan alle 1875 kilogrammaa henkilöautoja. 

Vuonna 2003 voimaan tulleen lain mukaan verotusperuste oli ajoneuvon yleinen 

vähittäismyyntiarvo. Vero määräytyi yleisen vähittäismyyntiarvon mukaan. 

Käytännössä vero siis laskettiin verollisesta hinnasta. Vero oli suuruudeltaan 28% 

vähennettynä 650 euroa muilta kuin dieselkäyttöisiltä autoilta. Dieselkäyttöisiltä autoilta 

vähennys oli 450 euroa. Näillä perusteilla autojen keskimääräiseksi veroksi jäi noin 

26%. Esimerkiksi 30 000 euroa liikkeessä maksaneessa bensiiniautossa veron osuus 

oli noin 7750 euroa. Alla olevassa esimerkissä on laskettu autoveron määrä 30 000 

euroa maksavassa bensiiniautossa ennen vuoden 2008 alkua. (HE 147/2007.)

Auton hinta  30000 euroa

Veron osuus (0,28x30000-650)       7750 euroa

Veron osuus prosentteina (7750:30000)      26%

4.3 Uuden veron sisältö

Uudessa  verossa  henkilöautojen  autoveroprosentin  suuruus  on  porrastettu  auton 

hiilidioksidipäästöjen mukaan. Veroprosentti määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti: 
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päästöjen määrä (grammaa kilometrillä) jaettuna luvulla 10 ja lisättynä luvulla 4 Tämä 

tarkoittaa  sitä,  että  mitä  suuremmat  hiilidioksidipäästöt,  sitä  suurempi  veroprosentti. 

Samalla  autoveron  keskimääräistä  tasoa  alennettiin  noin  kuudenneksella.  Vero 

lasketaan kuitenkin edelleen yleisestä vähittäismyyntiarvosta. Veron suuruus on 10-40 

% auton  yleisestä  vähittäismyyntiarvosta.  Käytännössä  pienin  vero  on  halvassa  ja 

pienipäästöisessä autossa, kun taas isoin vero kalliissa isopäästöisessä autossa. Alin 

vero  10  %  on  autoissa,  joiden  hiilidioksidipäästöt  ovat  enintään  60  grammaa 

kilometrillä. Tällä hetkellä kuitenkin markkinoilla olevat pienimmät päästöt ovat luokka 

80 grammaa kilometriltä. Tämä vastaa polttoaineena bensiiniautoissa 3,4 litraa sadalla 

kilometrillä ja dieselautoissa 3,1 litraa sadalla kilometrillä.  Suurin eli 40% vero on 360 

grammaa tai enemmän kilometrillä hiilidioksidia päästävillä autoilla. Polttoaineena tämä 

tarkoittaa yli  15 litraa sadalla  kilometrillä  ja dieselissä 13,5 litraa sadalla  kilometrillä 

kuluttavia  autoja.  Esimerkiksi  pienipäästöisimmällä  60  grammaa  ja  15000  euroa 

maksavalla  autolla  vero  on  1500 euroa.  Kun  taas  yli  360  grammaa päästävällä  ja 

100 000 euroa maksavalla autolla vero on 40 000 euroa. Yleinen autoveron taso on 

laskenut ja porrastus toimii niin, että vasta yli  220 grammaa hiilidioksidia kilometriltä 

päästävillä  autoilla  on  sama  veroaste,  kuin  ennen  uudistusta.  Esim.  noin  kaksi 

kolmasosaa Suomessa myytävistä autoista on päästöiltään tasoa 150-200 grammaa 

hiilidioksidia  kilometriltä.  Näiden  vero  aleni  siis  19-24  prosenttiin  entisen  noin  26 

prosentin sijasta. (HE 147/2007.) 

4.4 Muutoksen odotetut vaikutukset

Lakia tehtäessä uudelle verolle esitettiin myös erilaisia odotuksia ja tavoitteita. 

Seuraavassa käsitellään hallituksen esittämiä tavoitteita, sekä odotuksia uudelle 

autoverolaille. Tärkeimpänä tavoitteena siinä on liikenteen kokonaispäästöjen 

vähentäminen vuosien kuluessa. (HE147/2007.) Ulkomailla uusi autoverolaki otettiin 

hyvin vastaan ja Saksassa on aikomus siirtyä samankaltaiseen autoverotukseen. 

(Reuters.)

4.4.1 Tavoitteet:

Uuden  autoverotuksen  tavoitteena  on  kehittää  liikenteen  verotusta  päästöjä 

vähentäväksi sekä kannustaa energian säästämistä ja energiatehokkuutta. Tavoitteena 

on ohjata kuluttajia valitsemaan entistä vähemmän kuluttavia ja vähemmän päästöjä 

tuottavia autoja. Tavoitteena on kuitenkin  pitää liikenteen määrä maltillisena, jottei se 
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kasvaisi hallitsemattomasti ja sitä kautta kasvattaisi kokonaispäästöjen määrää. Uusi 

veromalli on Euroopan unionin strategian mukainen kokonaispäästöjen vähentämisen 

suhteen  ja  se  kannustaa  muita  jäsenvaltioita  kehittämään  autoilun  verotusta 

ympäristöystävällisempään  suuntaan.  Uusi  veromalli  on  kuluttajien  helposti 

ymmärrettävissä ja näin sen ohjausvaikutukset ovat toimivia. (HE 147/2007.)

4.4.2 Taloudelliset vaikutukset

Autoveromuutoksen  taloudellisten  vaikutusten  odotetaan  olevan  moninaisia.  Valtion 

verotuloihin  sen  arvioitiin  tuovan  merkittäviä  muutoksia.  Autoveron tuoton  odotettiin 

lyhyellä  aikavälillä  laskevan  18  % mikä  vastaa  216  miljoona  euroa.  Tämän lisäksi 

autoverosta  kannettavan  arvolisäveron  lasku  olisi  ennusteen  mukaan  ollut  noin  47 

miljoonaa euroa. Vuodelle 2008 laskun arvioitiin kuitenkin jäävän autoveron osalta 104 

miljoonaan  euroon  ja  arvolisäveron  osalta  23  miljoonaan  euroon.  Syy  alempaan 

laskuun oli kysynnän siirtyminen vuodelle 2008 juuri veromuutoksen takia. Näin vuoden 

2008 autoverotulot valtiolle olisivat ennusteen mukaan 1 260 miljoonaa euroa. Arvio 

perustui siihen, että veroalennukset siirtyvät täysimääräisenä autojen kuluttajahintoihin. 

(HE 147/2007.)

Jatkossa  kuluttajien  odotetaan  siirtyvän  vähemmän  polttoainetta  kuluttaviin 

automalleihin,  mikä  vähentäisi  verotuottoa  nykyiseen  verrattuna.  Autojen  tekninen 

kehitys  hiilidioksittomampaan  suuntaan  saattaa  pitkällä  aikavälillä  vähentää  valtion 

autoverotuloja  merkittävästi.  Polttoaineveron tuotto tulisi  jatkossa olemaan pienempi 

vähemmän  polttoainetta  kuluttavien  autojen  ansiosta.  Toisaalta  veromuutoksen 

odotetaan lisäävän dieselautojen kysyntää, mikä omalta osaltaan lisäisi dieselautoista 

kannettavan käyttöveron tuottoa. Veron pienentymisen vuoksi uusien autojen myynnin 

odotetaan lisääntyvän, mikä osaltaan lisäisi autoveron tuottoa. (HE 147/2007.)

Autojen  hintoihin  veromuutoksella  tulisi  olemaan pääosin  hintoja  alentava  vaikutus, 

mikäli  autokaupan  hinnoitteluperusteet  pysyisivät  samana.  Näin  autojen  hinnat 

putoaisivat sadoilla ja enimmillään jopa tuhansilla euroilla.  Enimmillään alennus voisi 

olla jopa 15 prosentin luokkaa pienissä ja vähäpäästöisissä autoissa. 

(HE 147/2007.)
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4.4.3 Ympäristövaikutukset

Autoveron  muuttamisella  hiilidioksidipäästöihin  perustuvaksi  haluttiin  osaltaan 

vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.  Hiilidioksidipäästöt ovat suorassa suhteessa 

polttoaineen  kulutukseen  ja  näin  ollen  verohelpotusta  haluttiin  antaa  etenkin 

pienikulutuksellisimmille autoille.  Verolla  halutaan vaikuttaa ostajien päätöksiin  ostaa 

nykyistä vähemmän hiilidioksidia päästäviä autoja.  Muutosten vaikutusten odotetaan 

olevan vaikeasti arvioitavia, mutta arvion mukaan vuonna 2014 runsaan 2,5 miljoonan 

autokannasta  noin  900 000  autoa  olisi  nykyistä  vähemmän  polttoainetta  kuluttavia. 

Pidemmällä  aikavälillä  tämä siirtyminen  pieniruokaisempiin  autoihin  tarkoittaisi  koko 

liikenteen  hiilidioksidipäästöjen  merkittävää  vähenemistä,  ellei  autokannan,  autojen 

koon tai liikennesuoritteiden kasvu syö vähenemistä. 

(HE 147/2007.)

4.4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Veromuutos suosii vähän polttoainetta kuluttavia automalleja. Eniten hyötyä kuluttajille 

veromuutoksesta on siirtymällä autoa vaihtaessa kokoluokkaa pienempään autoon tai 

valitsemalla  samasta  kokoluokasta  diesel-käyttöisen  version.  Saman  kokoluokan 

autoissa on suuria päästöeroja mm. käyttövoimasta, moottoritilavuudesta, tehosta tai 

varustetasosta riippuen. Auton hankinnan kustannusten lisäksi valinnoilla on merkitystä 

auton  käytön  aikaisiin  veroihin  ja  polttoainekuluihin.  Järkeviä  valintoja  tekeville 

kuluttajille veromuutoksesta on suurin hyöty. Varsinkin niille, joiden kulutusrakenteessa 

autoilulla on suuri osuus. Vero nousi lähinnä urheiluautoissa ja kookkaissa ja paljon 

polttoainetta kuluttavissa autoissa. Kookkaissakin autoissa on kuitenkin tänä päivänä 

usein  mahdollisuus  valita  vähemmän  polttoainetta  kuluttava  malli  tinkimättä 

kuljetuskyvystä. (HE 147/2007.)

Uusi vero on yleisesti ottaen otettu suhteellisen hyvin vastaan kaikissa piireissä. Sen 

etuna pidetään nimenomaan sitä, että se pidemmän ajan kuluessa vähentää autoilun 

päästöjä.  Suomen  luonnonsuojeluliiton  mielestä  verouudistus  on  kuitenkin 

epäonnistunut,  koska  yleisesti  ottaen  autojen  hinnat  laskevat  ja  tätä  kautta  autoilu 

heidän mielestään lisääntyy. Suunta on heidänkin mielestä hyvä, mutta toteutus väärä. 

Heidän  mielestä  verotus  olisi  järkevämpää  siirtää  suoraan  polttoaineveroon.  Tätä 

   12   



kautta  enemmän  polttoainetta  kuluttava  ja  sitä  kautta  enemmän  päästöjä  tuottava 

autoilija maksaa enemmän veroa. (SLL 2007.)  

5 AUTOKAUPPA VUOSINA 2007 JA 2008

Autokauppa oli vuodet 2007 ja 2008 suuressa murroksen vaiheessa uuden päästöihin 

perustuvan autoverolain johdosta ja toisaalta myös kansainvälisen talouskriisin 

ansioista. Autokauppa lähti vuonna 2007 uusien autojen osalta kohtuullisen hyvin 

käyntiin vaikka myyntimäärät olivat hieman jäljessä vuotta 2006, joka oli autokaupan 

myyntimäärissä hyvä vuosi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkilöautojen 

ensirekisteröintien määrä oli noin kahdeksan prosenttia jäljessä edellisvuotta. Kesään 

mennessä pudotus hieman kiihtyi huhujen ja keskustelun lisääntyessä uudesta 

autoverosta. Myynti kuitenkin edelleen jatkui tasaisena, koska mitään selkeää uudesta 

verosta ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ollut tiedossa. Vuoden 2007 kesä kulki 

autokaupassa edelleen tasaiseen tahtiin noin yhdeksän prosenttia edellisvuotta jäljessä 

ensirekisteröintien määrässä. (autoalan tiedotuskeskus 2008.)

Marraskuussa 2007 hallitus antoi esityksen, jonka mukaan autoverotus muuttuu 

päästöihin perustuvaksi vuoden 2008 alusta. Tämä pudottaisi yleisimpien autojen 

hintoja.  Tämä vaikutti ensirekisteröinteihin loppuvuonna 2007. Ensirekisteröinnit 

romahtivat, koska ostajat halusivat siirtää auton käyttöönoton vuoteen 2008 

saadakseen verohyödyn. Autokaupoissa tieto uudesta verosta otettiin innokkaasti 

vastaan. Oli odotettavissa, että kiinnostus dieselautoja kohtaan lisääntyisi niiden 

hintojen laskiessa eniten. Vuonna 2007 uusia autoja rekisteröitiin noin 126 000 

kappaletta, joka oli noin 14 % vähemmän, kuin huippuvuonna 2006. Suosituimpia 

automalleja vuonna 2007 olivat Toyota Corolla, Skoda Octavia ja Volkswagen Golf. 

(autoalan tiedotuskeskus 2008, S-ryhmä 2008.)

Vuosi 2008 alkoi räjähdysmäisesti, kuten odotettavissa oli. Tammikuussa henkilöautoja 

ensirekisteröitiin lähes 30 prosenttia enemmän kuin vuoden 2007 tammikuussa. Tosin 

tätä tilastoa hieman vääristää se, että lähes kaikki loppuvuoden 2007 rekisteröinnit 

siirrettiin vuodelle 2008. Todenmukaisemman kuvan antaisi helmikuun tilasto, jonka 

mukaan uusia autoja rekisteröitiin noin 12 000 kappaletta, joka on noin 13,5 prosenttia 

edellisvuotta enemmän. Vuoden 2008 kesällä myynti oli jo tasoittunut alkuvuoden 

huuman jälkeen ja rekisteröinnit olivat edellisvuoden tasolla. Syksyllä 2008 talouden 
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huonot näkymät vaikuttivat heti autokauppaan ja lokakuussa myynti painui jo 

kahdeksan prosenttia alemmalle tasolle kuin vuonna 2007. Uusia autoja rekisteröitiin 

lokakuussa noin  10 000 kappaletta. Marras-joulukuussa uusia autoja rekisteröitiin 

enää yhteensä noin 10 000 kappaletta. Uusien autojen rekisteröintejä ei juurikaan 

siirretty vuodelle 2009 ja autokauppojen tilauskannat tässä vaiheessa vuotta olivat 

pienemmät kuin moneen vuoteen. (Autoalan tiedotuskeskus 2008.)

Vuonna 2008 uusia autoja rekisteröitiin kaikkiaan lähes 140 000 kappaletta hyvän 

alkuvuoden ansiosta. Suosituimpia automalleja olivat Volkswagen Golf, Skoda Octavia 

ja Toyota Corolla. Vuoden 2009 näkymät alalla eivät olleet kovin hyvät vuoden 2008 

lopussa taloudellisen taantuman vuoksi. Autoalankeskusliiton arvio vuoden 2009 

ensirekisteröintien määräksi on 90 000 kappaletta, jota kuitenkin maaliskuussa hieman 

laskettiin 87 000 kappaleeseen.  Alla talukko ensirekisteröintien kehityksestä vuosina 

2007 ja 2008. (Autoalan tiedotuskeskus 2009; Korhonen 2009.)

2008 2007

 Tammikuu 
21 544  16 893  

 Helmikuu 
12 019  10 574  

 Maaliskuu 
12 577  12 735  

 Huhtikuu 
15 512  12 295  

 Toukokuu 
14 235  13 130  

 Kesäkuu 
12 152  11 780  

 Heinäkuu 
11 192  10 435  

 Elokuu 
9 458  11 025  

 Syyskuu 
9 871  9 821  

 Lokakuu 
10 163  11 079  

 Marraskuu 
6 450  3 753  

 Joulukuu 
4 474  2 097  

Yhteensä 139 647 125 617 
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Taulukko 1: Automyynnin kuukausittainen kehitys vuosina 2007 ja 2008

 

5.1 Bensa vai diesel?

Polttoaineiden hinnan nousu,  autoverouudistus ja  ympäristöasioiden suurempi  esille 

tulo on lisännyt kiinnostusta dieselmoottoreita kohtaan. Diesel on vuosikymmenet ollut 

enemmän työkoneen moottorin maineessa ja vasta 90-luvulla sen suurempi leviäminen 

autojen moottoreiksi alkoi. Euroopassa dieselit ovat jo yleisempiä kuin bensamoottorit. 

Vuonna  2007  koko  EU:n  alueella  54  prosenttia  uusina  rekisteröitävistä  autoista  oli 

varustettu dieselmoottorilla ja esimerkiksi Ranskassa sama lukema oli 74 %. (IFRNET 

2009.) Tahti on ollut Suomessa kiihtyvä ja 2000-luvun lopulle tultaessa se on noussut 

varteenotettavaksi  moottoriksi  monissa  suomalaisperheissä  ja  yrityksissä.  Vuoden 

2008  alusta  voimaantullut  päästöihin  perustuva  autovero  on  kiihdyttänyt  tahtia 

entisestään  dieselmoottoreiden  ollessa  vähempipäästöisempiä  ja  sitä  kautta 

dieselautojen hinnat ovat tippuneet suhteessa eniten. Kun ennen vuotta 2007 diesel-

autoja kaikista ensirekisteröinneistä oli vuosittain noin 15-20 %, niin vuonna 2007 luku 

nousi jo noin 30 prosenttiin ja vuonna 2008 jo lähes puoleen. Ennen verouudistusta 

dieseliä  pidettiin  vaihtoehtona  lähinnä  paljon  ajaville.  Valinnan  rajana  bensa-  ja 

dieselmoottorin  välillä  pidettiin  noin  25 000  kilometriä.  Kiinnostus  dieselmoottoreihin 

perustuu lähinnä siihen, että ne kuluttavat polttoainetta bensiinimoottoria vähemmän. 

Dieselmoottorit  ovat  nykyisin  suorituskyvyltään  parempia  kuin  vastaavat 

bensamoottorit.  Dieselmoottorista onkin tullut järkevä vaihtoehto vähemmän ajavalle. 

Toisaalta bensiinimoottoreita on pystytty kehittämään vähemmän polttoainetta syöviksi 

tinkimättä suorituskyvystä. (Autoalan tiedotuskeskus 2008 d)

Diesel-autojen  myynnissä  tärkeimmäksi  asiaksi  myyjäliikkeessä  koetaan  dieselin 

hintaero vastaavaan bensamoottoriin. Suomalaisten ostajien keskuudessa diesel ei ole 

vielä  niin  hyväksi  koettu  ja  todistettu,  että  siitä  oltaisiin  käytännössä  valmiita 

maksamaan enemmän. Dieselauton osto on yleensä hyvin laskelmoitua ja dieselauton 

osto perustellaan sillä, että sen käyttö tulee pidemmän päälle halvemmaksi. Viimeisten 

vuosien  aikana  on  ollut  kuitenkin  havaittavissa  joitakin  ostajia,  jotka  pitävät 

dieselmoottoria ominaisuuksiltaan parempana ja perustelevat ostopäätöksen tällä, eikä 

niinkään  säästösyillä.  Tällaisia  ostajia  on  etenkin  niiden  joukossa,  joilla  on  joskus 

diesel-auto ollut. Polttoaineiden hinnoilla on tärkeä osa dieselautojen myynnissä. Kun 
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polttoaineiden hinnat ovat korkealla ovat diesel-autot paljon kysytympiä. Autoja myyvän 

liikkeen  kannalta  tärkeimpänä  asiana  nähdään  nimenomaan  kysymys  bensan  ja 

dieselin ”kipurajasta”, koska ominaisuuksiltaan autot ovat entistä lähempänä toisiaan. 

Esimerkiksi Mazdan laskettua dieselin hinnat bensa-auton tasolle vuoden 2008 lopulla, 

niiden  myynti  lisääntyi  huomattavasti,  koska  tällöin  ”kipuraja”  tuli  vastaan  entistä 

pienemmillä kilometreillä. (Tuusulan Ykkösauto Oy 2008.)

Seuraavassa esimerkkilaskelma bensan ja dieselin ”kipurajasta”. 

 Seat Leon 1,4 TSI Seat Leon 1,9 TDI 

Hankintahinta  20 970 € 21 040 €

Ajoneuvovero 127,75 € 592,40 € 

Yhteensä 21 097,75 € 21 632,40 €

Erotus 534,65 €

Polttoaineen hinta  1,18 €/litra 0,92 €/litra

Polttoaineen kulutus  6,5 l/100km 5,0 l/100km

Kulutus €/100km 7,67 € 4,6 €

Säästö/100km 3,07 €

Raja 534,65 €/3,07€ x 100 =17 400 km

Kuva 3: Dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä (Autoalan tiedotuskeskus 2008d.)
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5.2 Talouskriisi ja sen vaikutukset autokauppaan

Syksyn 2008 aikana vahvistunut kansainvälinen talouskriisi on vaikuttanut automyyntiin 

erittäin vahvasti. Kansainvälisesti katsoen monet merkit ovat vaikeuksissa ja joutuvat 

tästä syystä tekemään kovia päätöksiä. On nähty mm. massiivisia irtisanomisia usealla 

eri  autotehtaalla  ja  erilaisia  muita  isoja  järjestelyjä.  Esimerkiksi  yhdysvaltalainen 

autonvalmistaja GM joutui luopumaan omistamastaan Saabista ja merkkiä uhkaa tällä 

hetkellä lopetus. (Iltasanomat) Autoteollisuus onkin yksi eniten talouskriisistä kärsivistä 

aloista.  Autot  ovatkin  kuluttajille  asunnon  ohella  ensimmäisiä  hankintoja,  joista 

luovutaan  uskon  huonontuessa  omaan  talouteen.   Talouskriisin  vaikutukset  ovat 

näkyneet  suomalaisessa  autokaupassa.  Loppuvuosi  2008  oli  suomalaiselle 

autokaupalle  erittäin  heikko,  varsinkin  uusien  autojen  myynnin  kannalta.  Tämä  on 

johtanut  irtisanomisiin  ja  lomautuksiin  monessa  autoliikkeessä.   Tilanne  muistuttaa 

Suomessa vahvasti  90-luvun alun lamasta,  jolloin  automyynti  romahti.  Heikoimpana 

vuonna 1993 autoja myytiin Suomessa ainoastaan 55 000 kappaletta. Tälle vuodelle 

Autoalan  keskusliitto  laittoi  ennusteekseen  90 000,  josta  kuitenkin  uusimman 

ennusteen mukaan tullaan todennäköisesti jäämään joillakin tuhansilla autoilla. Aivan 

90-luvun alkupuolen lukuihin ei kuitenkaan myynnin uskota laskevan. Talouskriisi on 

vaikuttanut käytettyjen autojen kauppaan, mutta siinä on huomattu vuoden vaihteen 

jälkeen jo joitakin elpymisen merkkejä. Esimerkiksi vähän ajetut ja vähän käytetyt autot 

ovat erittäin kysyttyjä edelleen. (Saariaho 2009.)

Suurin syy autokaupan hiipumiseen on ihmisten luottamuksen väheneminen omaan 

talouteen. Kuluttajat eivät uskalla epävakaassa tilanteessa tehdä isoja päätöksiä, kuten 

ostaa uutta autoa tai asuntoa. Heidän työpaikkansa saattavat olla esimerkiksi uhattuna, 

mutta  yleinen  epävarmuus  heijastuu  kuluttajiin,  vaikka  oma  talous  saattaisikin  olla 

vakaalla  pohjalla.  Varsinkin  osamaksulla  ostavat  harkitsevat  tällaisia  ostoja  entistä 

tarkemmin  ja  jättävät  mahdolliset  ostot  vakaampaan  taloustilanteeseen.  Yritykset 

luopuvat auton kaltaisista hankinnoista epävakaan taloustilanteen takia. 

Autokaupan  hiipuminen  on  lisännyt  kilpailua  alalla.  Autoliikkeet  antavat 

kaupanpäällisinä  jos  jonkunlaista  tavaraa  ja  etuja;  aina  etelänmatkoista  vuoden 
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bensoihin.  Erilaisia  korkotarjouksia  on  ollut  tarjolla  osamaksukauppoihin,  kuten 

nollakorkoa tai nolla käsirahaa. Koveneva kilpailu taas pudottaa entisestään katteita 

autokaupasta ja tätä kautta vaikeuttaa tilannetta autoalalla. (MTV3-STT 2009.)

 5.3 Autoverouudistus 1.4.2009

Autoverouudistuksen, joka tuli voimaan 1.4.2009, tärkein muutos oli se, että autoveron 

osuudesta  ei  kanneta  enää  arvonlisäveroa.  Muutos  ei  kuitenkaan  näy  autojen 

hinnoissa,  koska  vastaavasti  autoveroa  nostettiin  sen  verran,  että  autovero  kattaa 

menetetyn arvonlisäveron. Autojen hinnoittelussa pitää selkeästi näkyä auton hinta ja 

eriteltynä  autovero.  Tehdasaseenteiset  lisävarusteet  verotetaan  porrastetusti  auton 

hiilidioksidipäästöjen  mukaan.  Käytännössä  sama  varuste  voi  olla  siis  erihintainen 

eripäästöisissä  autoissa.  Uudistus  muutti  pakettiautojen  verotuksen 

hiilidioksidipäästöjen  mukaiseksi,  mutta  tällä  seikalla  ei  ole  vaikutusta 

henkilöautokauppaan. (AKE 2009.)

5.4 Yhteenveto vuoden 2007 ja 2008 automyynnin luvuista

Tarkkaillessaan  vuoden  2007  ja  2008  automyynnin  lukuja  ja  kehitystä  on 

huomattavissa seuraavanlaisia asioita. Vuoden 2008 alkuun uudistettu autovero otettiin 

vastaan  erittäin  hyvin  ja  se  tavallaan  laukaisi  tilanteen,  jossa  erilaiset  huhut 

uudenlaisista  autoveroista  tukahduttivat  autokauppaa.  Autokaupan  kannalta  tämä 

muutos oli siis erittäin tervetullut, joskin kaikkien merkkien myyjät ei tästä ole saamaa 

mieltä. Esimerkiksi isomoottoristen autojen myyjät ovat olleet suurissa vaikeuksissa jo 

ennen  talouskriisiä,  koska  paljon  polttoainetta  kuluttavien  autojen  myynti  romahti 

vuoden  2008  alusta.  Polttoaineiden  kulutuslukemat  ovat  ostajille  entistä  tärkeämpi 

kriteeri  autoa valitessa,  koska tänä päivänä se näkyy lompakossa jo autokaupassa, 

eikä pelkästään huoltoasemalla.  Tämä onkin näkynyt  vähän polttoainetta kuluttavien 

autojen  kohonneissa  myyntiluvuissa.  Tämä  on  johtanut  dieselautojen  myynnin 

kasvuun.  (Autoalan tiedotuskeskus d.)

Talouskriisillä on suuria vaikutuksia autokauppaan ja siitä nouseminen voi viedä aikaa. 

Talouskriisi  ei  kuitenkaan ole pelkästään autokaupan ongelma ja  itse ala  ei  asialle 

sinänsä voi mitään.  Talouskriisi on vaikuttanut alaan erittäin negatiivisesti ja positiivisia 

asioita  voi  autoliikkeissä  olla  hankala  löytää  tällä  hetkellä.  Vuosien  2007  ja  2008 
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automyynnin  kehityksestä  parhaana  asiana  voidaan  kuitenkin  löytää  verotukseen 

löytynyt  selkeä strategia. Strategian puuttuminen ja jatkuvat arvelut veromuutoksista 

ovat syöneet parhaan terän autokaupasta, koska ostajat ovat siirtäneet ostopäätöksiä 

veromuutosten pelossa. Nyt verotuksessa näyttäisi kuitenkin olevan selkeä päämäärä 

ja  sitä  kautta  veromuutoskeskustelut  ja  pelko  sen  muuttumisesta  on  asiakkaiden 

keskuudessa turhaa.  Autokaupan kannalta vuosien 2007 ja 2008 oli erittäin positiivista 

aina syksyyn 2008, jolloin kansainvälinen talouskriisi ponnahti pinnalle tosissaan ja se 

näkyi  välittömästi  autokaupan myyntiluvuissa.  Taantuma tulee viemään alalta  useita 

työpaikkoja ja näin on monessa paikassa jo käynytkin.  Alalla tullaan todennäköisesti 

näkemään  myös  useita  konkursseja  varsinkin,  jos  taantuma  jatkuu  pidempään. 

Tulevaisuuden näkymät eivät tällä hetkellä ole parhaat mahdolliset, mutta taantuman 

väistyttyä  autokaupan  uskotaan  nousevan  entistä  parempiin  myyntilukuihin,  joskin 

siihen voi mennä vielä vuosia.  (Tuusulan Ykkösauto 2008.)

   19   



6 AUTOMYYNNIN KEHITYS TUUSULAN YKKÖSAUTO OY:SSÄ 

Tuusulan Ykkösauto Oy on Tuusulassa toimiva autokauppa, joka myy uusina 

merkkeinään Mazda- ja Seat-merkkisiä henkilöautoja. Uusien autojen kaupan ohella se 

myy myös kaikenmerkkisiä käytettyjä autoja. Vuonna 2008 sen liikevaihto oli noin 9,5 

miljoonaa euroa ja se myi yhteensä noin 600 autoa, joista uusia Mazdoja 115 ja uusia 

Seateja 41 kappaletta. Loput automyynnistä oli käytettyjen autojen myyntiä. (Inoa 

2009; Tuusulan Ykkösauto 2008)

6.1 Mazda ja Seat vuosina 2007 ja 2008

Mazda on japanilainen autonvalmistaja, joka tuli Suomeen Haka-Auto Oy:n aloitettua 

Mazdan maahantuonnin vuonna 1967. Tämän jälkeen Suomeen on tuotu kaiken 

kaikkiaan yli 200 000 Mazdaa.  Nykyisin maahantuojana toimii englantilainen yhtiö 

nimeltä Inchcape Motors Finland Oy, joka toimii Mazdan maahantuojana koko 

Suomessa sekä Baltiassa. Mazdan markkinaosuus Suomessa on noin 3,5 %. Sen 

suosituimpia malleja ovat Mazda 6, Mazda 5, Mazda 3 sekä Mazda 2. Mazdan 

mallistoon kuuluvat Suomessa myös Mazda CX-7, BT-50 ja MX-5. Suomessa Mazdaa 

myyviä liikkeitä on yhteensä 45.  (Mazda 2009; Wiki a)

Seat on espanjalainen autonvalmistaja, jonka omistaa nykyisin kokonaisuudessaan 

Volkswagen ja sen autotkin perustuvat pitkälti Volkswageniin. Seatin maahantuonnin 

Suomeen aloitti vuonna 1991 Autospan Oy, joka kuuluu Kesko-konserniin. Näin 

voidaankin periaatteessa sanoa Seatin olevan Keskon maahantuoma tuote. Seatin 

markkinaosuus Suomessa uutena myytävistä autoista on noin 1.3 %. Sen suosituimpia 

malleja ovat Seat Ibiza, Altea ja Leon. Seatin eduksi luetaan varsinkin kehittyneet 

diesel-moottorit. Seatia myyviä liikkeitä Suomessa on tällä hetkellä 29. (Seat 2009; 

Wiki b)
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Vuodet 2007 ja 2008 olivat autokaupassa hyvin vaihtelevia ja samoista syistä myös 

Mazdan myynti. Mazdan vuosi 2007 toi monia uusia malleja, joita oli jo odotettu 

markkinoilla. Alkuvuosi 2007 meni Mazdan myynnin suhteen tasaiseen, mutta 

kohtuullisen hyvään tahtiin. Uusia malleja alkuvuodesta 2007 ei tullut ja niin sanottuja 

vanhoja malleja myytiin. Myynti perustui suurimmaksi osaksi suosituimpaan Mazda 6-

malliin. Muita myytyjä malleja olivat 3 ja 5. Suurin osa myydyistä autoista oli 

bensamalleja ja vain murto-osa myynnistä koostui diesel-autoista. Mazdalla oli 

kuitenkin vanhoissa malleissa koko ajan erilaisia juhlakampanjoita, joissa autot olivat 

paremmin varusteltuja. Tämä piristytti Mazdan myyntiä vuoden 2007 alkupuoliskolla. 

(Tuusulan Ykkösauto 2008.) 

Syyskuussa 2007 Mazda sai Suomeen ensimmäiset Mazda CX-7 katumaasturit, joita 

oli jo odotettu markkinoille jonkin aikaa. Isomoottorisen katumaasturin myynti lähtikin 

kohtuullisen hyvin käyntiin ja autoja rekisteröitiinkin vielä loppuvuoden aikana 124 

kappaletta. Se oli hyvä luku tämän kokoluokan autolle reilun kolmen kuukauden 

aikana. Kaikkein odotetuin, eli täysin uudistunut menestysmalli uusi Mazda 6 rantautui 

Suomeen vielä loppuvuodesta 2007. Uudesta pikkuautosta Mazda 2:sta ensimmäiset 

autot saatiin Suomeen vielä loppuvuodesta. Vuoden 2007 Mazdan kokonaismyynti 

Suomessa oli 4392 autoa.  Suosituin malli oli Mazda 6, jonka myynti oli noin 64% 

Mazdan kaikista myydyistä autoista. Muita suosittuja malleja olivat Mazda 3 (20%) ja 

Mazda 5 (9%). (Autoalan tiedotuskeskus 2009.)

Suomen siirryttyä uuden päästöihin perustuvan veron alaisuuteen vuoden 2008 alusta, 

Mazdan myynti lähti hyvin käyntiin. Suosituimpina mallineina jatkoivat uudistuneen 

Mazda 6:n bensaversiot. Dieselmalleja myytiin entistä enemmän, mutta ei kuitenkaan 

yhtä paljon kuin bensamalleja. Mazda 2:n myynti sujui suhteellisen hyvin. Vanhoja 

malleja 3 ja 5 myytiin menestysmallien ohella. Loppuvuodesta 2007 hyvän alun saanut 

CX-7:n suosio romahti veromuutoksen myötä. Isomoottorisena ja isona autona sen 

hinta jopa hieman nousi veromuutoksen takia. Yleinen negatiivinen asenne 

katumaastureita kohtaan tukahdutti sen myynnin. Vuonna 2008 myytiinkin ainoastaan 

88 CX-7, mikä on paljon vähemmän kuin loppuvuoden 2007 myytyjen autojen määrä. 

(autoalan tiedotuskeskus2009.)

Mazdan kokonaismyynti jatkuikin tasaisena aina syyskuulle asti, jolloin huonot uutiset 

taloudesta kiihtyivät ja Mazdan myynti hidastui selkeästi. Mazdan myynti kuitenkin 
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nousi veromuutoksen ja uusien mallien ansioista 4909 autoon, joka on 11,8% vuotta 

2007 enemmän. Suosituin malli oli edelleen Mazda 6, jonka myyntimäärät olivat 62% 

kokonaiskappalemäärästä. Toiseksi suosituimmaksi malliksi nousi uusi Mazda 2 (15%) 

ja Mazda 3 (14%). (Autoalantiedotuskeskus 2009 c; Tuusulan Ykkösauto Oy 2008.)

Seatin vuodet 2007 ja 2008 eivät olleet parhaita mahdollisia. Sen vuonna 2004 alkanut 

mallien muutos entistä tila-automaisempaan ja toisaalta urheilullisempaan suuntaan ei 

tuonut sille suurta menestystä mukanaan. Vuoden 2007 myynti perustui lähinnä 

Suomessa kaikkein suosituimman Altean dieselversion myyntiin. Toisaalta mallien 

Ibiza ja Leon urheilluliset bensiinikäyttöiset FR-versiot kiinnostivat ostajia varsinkin 

vuoden 2007 alkupuoliskolla. Muuten Seatin myynti kuitenkin perustui lähinnä 

dieselmalleihin. Vuonna 2007 Seatilta ei ilmestynyt uusia malleja, mikä osaltaan jarrutti 

sen myyntiä. Loppuvuonna 2007 Seatin myynti hidastui tulossa olevan veromuutoksen 

ansiosta. Vuonna 2007 Seat myi yhteensä 1497 autoa. (Tuusulan Ykkösauto 2008; 

Autoalan tiedotuskeskus 2009c; Kesko vuosikertomus 2007.)

Vuodet 2007 ja 2008 olivat Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä Seatin suhteen hyvin 

vaihtelevia erilaisten muutosten johdosta. Vuosi 2008 lähti myynnin suhteen hyvin 

käyntiin, koska autoveromuutos laski Seatin suosituimpien diesel-moottorilla 

varustettujen autojen hintoja. Seatin vahvat dieselmoottorit paransivat sen asemia 

markkinoilla. Suosituimpina malleina jatkoivat Altean ja Leonin diesel-moottorilla 

varustetut autot. Näiden mallien osalta myynti jatkui tasaisena aina syksyyn ja 

talouskriisin voimistumiseen, jolloin autokauppa pysähtyi lähes seinään. Seatin 

mallistoon vuonna 2008 tuli uusi Seat Ibiza, joka osaltaan paransi Seatin asemia 

markkinoilla. Kesän aikana tulleet vähäpäästöiset 1,4TSI-bensiinimoottorit herättivät 

kiinnostusta. Vuonna 2008 Seat myi 1831 autoa ja sen markkinaosuus kasvoi vuoden 

2007 1,2 prosentista 1,3 prosenttiin. Suosituin malli Seatilla oli Altea, jonka 

myyntimäärä oli 42% koko Seatin myyntimäärästä. Seuraavaksi suosituimmat mallit 

olivat Leon (31%) ja Ibiza (17%). Seatin myymistä autoista peräti 69% oli varustettu 

diesel-moottorilla. (Autoalantiedotuskeskus 2009 c; Kesko vuosikertomus 2008; 

Tuusulan Ykkösauto 2008.)

6.5 Automyynti Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä

Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä kaupankäynti oli vaihtelevaa vuosina 2007 ja 2008. 

Kaupankäynti mukaili yleisiä autokaupan suuntia. Alkuvuosi lähti kohtuullisen hyvin 

käyntiin, joskin hieman edellisvuotta jäljessä koko autokaupan yleisen linjan 
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mukaisesti. Mazda oli Tuusulan Ykkösautossa ykkösmerkki alkuvuodesta 2007. Seatin 

myynti oli ainoastaan murto-osa Mazdan myynnistä.  Maaliskuun loppuun mennessä 

uusia Mazdoja oli myyty Tuusulan Ykkösautosta kuluttajille 39 kappaletta, joista 

valtaosa oli Mazda 6 mallia. Seateja myytiin alkuvuoden aikana ainoastaan kahdeksan 

autoa. Seatin ongelmaksi koettiin Tuusulan Ykkösautossa puutteet mallistossa ja 

hinnoittelussa koettiin jonkinlaisia ongelmia. Osaa malleista pidettiin kilpailijoihinsa 

nähden aavistuksen liian kalliina. (Tuusulan Ykkösauto 2009.)

 Kesä 2007 jatkui tasaisen myynnin tahdissa Mazda 6:n ollessa edelleen myydyin malli. 

Myös Mazda 3:n myynti parani hyvän kesätarjouskampanjan ansiosta. Seatin mallien 

kiinnostus lisääntyi ja varsinkin sporttiset turbomoottooriin perustuvat Leon- ja Ibiza FR 

mallit herättivät ostajissa kiinnostusta. Mazda 6 pysyi kuitenkin ylivoimaisesti 

myydyimpänä mallina, ja loppukesästä siinä oli tarjouskampanja, jossa loput ”vanhan 

korimallin kutoset” myytiin pois. Käytetyjen autojen kauppa oli kesän 2007 aikana 

erittäin vilkasta etenkin heinäkuussa. Syksyllä 2007 Tuusulan Ykkösauto uusien 

autojen myynti hidastui autoveromuutoksesta tulleiden huhujen johdosta ja marraskuun 

jälkeen lähestulkoon kaikki tilaukset siirreettiin vuodelle 2008 hintojen alennuksen 

takia. Sama oli havaittavissa sekä Mazdan että Seatin myynnissä. Käytettyjen autojen 

kauppa tyssäsi, koska niiden hintojen odotettiin laskevan vuoden vaihteen jälkeen. 

Yhteensä Tuusulan Ykkösauto myi vuonna 2007 589 autoa, joista uusia Mazdoja oli 95 

autoa ja uusia Seateja 30 kappaletta. Loput myydyt autot olivat kaikenmerkkisiä 

käytettyjä autoja.  Edellisvuoteen nähden myytiin noin 15% vähemmän uusia autoja. 

Syynä tähän oli lähinnä kaupan pysähtyminen loppuvuonna odotetun 

autoveromuutoksen johdosta.  Dieselautojen suosio kasvoi hieman vuoteen 2006 

nähden lähinnä polttoaineiden hinnan nousun ansiosta, mutta bensa-autot olivat 

Tuusulan Ykkösautossa edelleen ylivoimaisesti myydyimpiä varsinkin Mazdan myynnin 

perustuessa bensiiniautoihin. Seatilla noin puolet myydyistä autoista oli varustettu 

dieselmoottorilla. (Tuusulan Ykkösauto 2008; Tuusulan Ykkösauto 2009.)

Vuosi 2008 lähti Tuusulan Ykkösautossa yleisen kaavan mukaisesti erittäin vilkkaasti 

käyntiin. Seatin suosion odotettiin kasvavan hyvien dieselmoottoreiden ansioista ja 

niiden hintojen laskiessa suhteessa hyvinkin paljon. Molempia autoja meni 

alkuvuodesta kiitettävästi kaupaksi. Mazdan puolella etenkin uudet mallit Mazda 6:sta 

ja Mazda 2:sta herättivät kiinnostusta bensamoottoreiden pysyessä kuitenkin selkeästi 

suosituimpana. Dieselin suosio kuitenkin kasvoi ja varsinkin alkuvuodesta ne olivat 

kysyttäjä. Mazdan puolella ongelmaksi alkuvuoden 2008 aikana nähtiin uusien mallien 
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pitkät toimitusajat Suomeen. Esimerkiksi uuden Mazda 6:n toimitus asiakkaalle saattoi 

kestää useita kuukausia, koska autotehtaat myivät autot mieluummin paremmalla 

hinnalla muualle maailmaan kuin korkean verotuksen Suomeen, jossa autoista ei saa 

niin hyvää katetta. Käytännössä Suomi sai uudesta mallista ne autot, mitkä jäivät yli ja 

suuri osa autoista meni tehdastilaukseen. Näin ollen toimitukset saattoivat kestää 

useita kuukausia. Tämä koettiin ongelmaksi Tuusulan Ykkösautossa sen myydessä 

uutta mallia. (Tuusulan Ykkösauto 2009)

 Seatilla myynti keskittyi entistä enemmän diesel-autoihin. Lähestulkoon kaikki 

suosituimman Altea-mallin myynnistä perustui diesel-moottoreihin. Kesän aikana 

myynti tasaantui huikean alkuvuoden jälkeen ja varsinkin Mazdalla 

bensiinimoottoreiden suosio kasvoi dieseliin nähden polttoaineiden hintojen 

tasaantuessa ja loppukesästä Mazda teki tarjouskampanjan, jossa dieselin saa 

bensiiniauton hinnalla. Kampanja johtui lähinnä siitä, että maahantuojalla oli diesel-

autoja varastossa isot määrät bensiiniautoihin nähden. Alkuvuodesta odotettiin 

enemmän, että Mazdan dieselmallit lisäisivät veromuutoksen ansiosta suosiotaan, kuin 

lopulta toteutui. Seatilla uusi vähäpäästöinen 1,4 TSI-bensiinimoottori lisäsi bensiini-

Seatien myyntiä, dieselmoottoreiden pysyessä kuitenkin selkeästi suosituimpana. 

(Tuusulan Ykkösauto 2008)

Talouskriisin vahvistuttua vuoden 2008 lopulla molempien uusien autojen myynti 

väheni yleisen linjan mukaisesti. Huono loppuvuosi näkyi Tuusulan Ykkösauton 

tuloksessa. Yrityksessä kuitenkin uskotaan, että pienemmällä kulurakenteella toimiva 

yritys selviytyy taloudellista taantumasta isompia ja raskaampia organisaatioita 

paremmin. Käytettyjen autojen kauppa vuonna 2008 koettiin suhteellisen hyväksi, 

mutta ongelmiksi siinä nähtiin vuonna 2008 varastojen alaskirjaukset vuoden alussa, 

koska käytettyjen autojen hinnat laskivat veromuutoksen myötä. Toisaalta 

polttoaineiden hinnannousu kesällä sekä maailmanlaajuinen talouskriisi vaikuttivat 

käytettyjen autojen kauppaan negatiivisesti loppuvuoden 2008 aikana. Kaiken 

kaikkiaan vuosi 2008 oli kaupan kannalta hyvä, joskin vuoden 2009 näkymät eivät 

olleet kovin hyvät taantuman johdosta. (Tuusulan Ykkösauto 2009.)

Vuosi 2009 on lähtenyt loppuvuotta 2008 paremmin käyntiin.  Varsinkin käytettyjen 

autojen kauppaan ollaan oltu suhteellisen tyytyväisiä Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä. 

Uusien autojen kauppa on selkeästi edellisvuotta jäljessä, mutta varsinkin Mazdan 

laajat tarjouskampanjat ovat lisänneet myyntiä loppuvuoteen nähden. Seatilla on 
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alkamassa tarjouskampanja, jonka odotetaan piristävän Seatin myyntiä. (Tuusulan 

Ykkösauto 2009.)

Vuoden 2009 odotukset uusien autojen myynnin suhteen eivät ole kovin korkealla, 

mutta autokaupassa kuitenkin uskotaan vuoden 2010 olevan jo vuotta 2009 parempi, 

joskaan ei vielä lähelle huippuvuosien tasoa. Ongelmaksi tällä hetkellä koetaan se, että 

uuden kaupan ollessa hidasta, hyvien vaihtoautojen saatavuus heikkenee koko ajan. 

Huhtikuun alusta voimaan tulleella veromuutoksella, ei uskota olevan minkäänlaisia 

vaikutuksia henkilöautokauppaan. Joskin hinnoittelusta on tullut jossain määrin 

sekavaa, koska lisävarusteet eivät ole jokaiseen malliin saman hintaisia, vaan  niille 

lasketaan vero hiilidioksidipäästöarvojen mukaan. Tällöin samat tummennetut takalasit 

ovat eri hintaiset pienipäästöisempään autoon kuin isopäästöiseen, vaikka 

käytännössä varuste on täysin sama. Tämän uudistuksen arveltiin, jopa olevan suuri 

aprillipila sen voimaantulopäivän 1.4. mukaan. Tuusulan Ykkösautossa ja sen 

asiakkaiden keskuudessa myös dieselveron arvellaan poistuvan vuonna 2010. 

(Tuusulan Ykkösauto 2009.)

Käytettyjen autojen kaupasta on tullut entistä kilpaillumpi ala viimeisten vuosien aikana. 

Vuosien 2007 ja 2008 aikanakin kehitys on ollut huomattavissa. Käytettyjen autojen 

myynti perustuu lähes kokonaan Internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Asiakkaat 

vertailevat autoja ja niiden hintoja netin perusteella. Näiden perusteella he tulevat 

mahdollisti katsomaan autoa ja tekevät ostopäätöksen paikan päällä. Asiakkailla on 

hyvin selkeä kuva, mitä jokin auto maksaa ja mitä toisaalta omasta autosta on 

mahdollista saada vaihdossa. Esimerkiksi Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä on tehty selkeä 

strategia käytettyjen autojen hinnoittelulle ja toisaalta autoista saatavat katteet ovat 

suhteellisen vakioita käytetyissä autoissa. Nämä asiat ovat toisaalta helpottaneet 

käytettyjen autojen hinnoittelua, mutta toisaalta pudottanut niistä saatavia katteita, 

koska kilpailu on entistä tiukempaa asiakkaiden hintatietoisuuden takia. Vielä 90-luvulla 

saattoi autokaupassa tehdä uskomattomia katteita yhdellä vaihtoautolla, koska 

asiakkailla ei välttämättä ollut minkäänlaista käsitystä niiden hinnoista.  Käytettyjen 

autojen kaupan pohjautuminen entistä enemmän internetiin on vähentänyt tarvetta 

markkinoida käytettyjä autoja esimerkiksi sanomalehdissä. (Tuusulan Ykkösauto 

2009.)
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6.6 Vertailua kahden eri automerkin välillä

Mazda ja Seat ovat merkkeinä ja historialtaan jo hyvin erilaisia. Kun Mazda on 

perinteinen japanilainen ja vahvasti japanilaisuuteen pohjaava merkki, niin Seat on 

kulkenut hyvin moninaisen tien sen synnystä tähän päivään. Mallit ja autot ovat hyvin 

erilaisia. Mazda pohjaa tuotantonsa nykyisin täysin itsenäiseen toimintaan ja valmistaa 

kaikki autonsa Japanissa. Seat taas pohjautuu omistajansa Volkswagenin omiin 

malleihin. Esimerkiksi tekniikka ja moottorit ovat täysin samoja kuin emonsa 

Volkswagenin omissa malleissa. (Ajovalo 2008.)

Vuosina 2007 ja 2008 näiden kahden merkin välillä oli huomattavissa, kuinka tärkeitä 

oikeanlaiset mallit ovat. Mazdan myynti sujui kohtuullisen hyvin jo vuonna 2007, vaikka 

uusia malleja vasta odoteltiin markkinoille. Tuusulan Ykkösautossa koetaan, että 

Seatilta ei löydy tällä hetkellä Mazda 6:n kaltaista mallia, joka takaa takaa erittäin 

hyvän pohjan Mazdan myynnille. Tämä koetaan ongelmaksi, koska Mazdalla Mazda 

6:n myynti on yli puolet kokonaismyynnistä. Seatilla tähän odotetaan kuitenkin 

helpotusta kesän 2009 aikana, jolloin Seat saa Suomeen ensimmäiset autot uudesta 

Exeo-mallista, joka on saman kokoluokan auto kuin Mazda 6. Seatin Mazdaa 

heikomman myynnin arvellaan johtuvan osittain Seatin huonosta maineesta, joka on 

peräisin 70-80-luvulta, jolloin Seatien luotettavuus oli heikkoa. (Tuusulan Ykkösauto 

2009.)

Mazdan vahvuuksina Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä pidetään etenkin sen hyvää 

mainetta erittäin luotettavana ja laadukkaana autona. Erilaiset tutkimukset aiheesta 

tukevat tätä arvelua. (Mazda.) Mazda 6 pidetään erittäin onnistuneena mallina, joka 

markkinoille tultuaan vuonna 2002 nosti Mazdan myyntiä huimasti. Sen myynti vuonna 

2007 oli edelleen hyvällä tasolla ja vuoden saman vuoden lopussa tullut uudistettu malli 

”kutosesta” nosti sen myyntimääriä entisestään. Tietysti autoveromuutos kiihdytti 

osaltaan sen myyntiä. (Tuusulan Ykkösauto 2008)

Seatin vahvuuksina pidetään sen vahvoja Dieselmoottoreita ja toisaalta tiivistä 

yhteistyötä Volkswagenin kanssa, koska tämä fakta ostajien tietoisuudessa karistaa 

käsityksiä sen laadun puutteesta, joka ovat peräisin merkin alkuajoista. Seatin myyjien 

mielestä malliston autoissa ei sinänsä ole mitään vikaa, mikä hidastaisi merkin myyntiä, 

mutta auton puuttuminen eniten myydyssä luokassa on huono asia. Mazdan 

nykyisessä mallistossa ei myyjäliikkeessä nähdä mitään suurta vikaa, mutta 
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toivomuksena olisi dieselmoottoreiden kehittäminen ja automaattivaihteiston saaminen 

diesel-mottoreiden yhteyteen, mikä joillekin ostajille on ratkaiseva tekijä auton valintaa 

tehtäessä. Tämä puute nähdään osittain syynä siihen, ettei Mazdan dieselin suosio ole 

noussut aivan halutulle tasolle. (Tuusulan Ykkösauto 2009)

Vuoden 2007 myyntilukuja vertailtaessa on huomattavissa se tosiasia, kuinka tärkeää 

on saada ainakin yksi erittäin vahva malli. Mazdan puolella tällainen on, mikä osaltaan 

lisää kiinnostusta merkin muuhun mallistoon. Uudet mallit tuovat aina lisää volyymia 

kaupankäyntiin. Tilastoista ja myyjäliikkeen haastattelusta on kuitenkin havaittavissa, 

että pelkästään jokin uusi malli ei ole asia, mikä itsessään toisi riittävästi ostavia 

asiakkaita, vaan tuotteen ja koko merkin maineen pitää olla kunnossa. Esimerkiksi 

Mazdan tuodessa vuoden 2007 lopulla uuden version Mazda 6:sta se  herätti heti 

alkuun valtavaa kiinnostusta ja autoja myytiin enemmän kuin niitä oli Suomeen 

saatavilla. Tuote oli valmiiksi hyvässä maineessa ja uusi malli täytti ostajien odotukset. 

Seatilta vertailukohdaksi otetaan Ibiza, jonka markkinoille tulo vuoden 2008 

alkupuoliskolla ei juurikaan lisännyt mallin myyntiä tai ostajien kiinnostusta Seatia 

kohtaan.  Tuusulan Ykkösautossa ei kuitenkaan väheksytä uusien mallien tärkeyttä ja 

uusi malli nähdään aina positiivisena asiana, koska lähtökohtana on se, että uusi malli 

on aina vanhaa parempi ja sitä kautta tuo lisää asiakkaita ja myyntiä. Näiden asioiden 

perusteella on selvää, että uudet mallit autokaupassa tuovat yleensä ainakin 

hetkittäisen piikin myyntilukuihin, mutta merkin kokonaisuus on kuitenkin ratkaisevassa 

asiassa pidemmällä tähtäimellä. Jos uusi malli ei ole kilpailijoihinsa nähden tarpeeksi 

hyvä, niin uuden mallin myyntipiikki ei kestä muutamaa kuukautta pidempään. 

(Tuusulan Ykkösauto 2008.)

Vertailtaessa merkkien vastaavia malleja toisiinsa on huomattavissa seuraavanlaisia 

seikkoja, mitkä vaikuttavat niiden myyntiin. Nämä ovat asioita, jotka autoja myyvien 

liikkeitten kannattaa ottaa huomioon myyntityössään. 

Pikkuauto-luokassa Mazdan mallistosta löytyy Mazda 2 ja Seatilta Ibiza. Molemmat 

ovat tulleet markkinoille vuoden 2008 alkupuoliskolla ja tätä kautta ne ovat erittäin 

vertailukelpoisia. Myös hintaluokka on sama. Mazda 2:n vahvuutena pidetään sen 

laatua ja hyvää mainetta. Se voitti esimerksi Vuoden auto tittelin vuonna 2008. Sen 

moottorivalikoima on riittävä, joskin diesel-vaihtoehdot ovat vähäiset. Ibizan 

moottorivaihtoehdot ovat riittävät ja dieselvaihtoehtoja on laajasti saatavilla. Joskin 

pikkuautoluokassa diesel-autot eivät ole niin suosittuja kuin isommissa luokissa, koska 
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niillä harvemmin ajetaan niin paljon, että dieselvaihtoehto olisi välttämättä 

taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Varusteita molempiin on laajasti saatavilla ja 

lähtökohtaisesti autoista ei löydy suuria eroja. Mazda 2:n myynti on kuitenkin ollut 

Ibizaa parempaa ja suurimpina syinä tähän nähdään Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä se, 

että Mazdan parempi maine tuo enemmän asiakkaita Mazdalle ja tähän kilpailuun 

Seatin pitäisi vastata hinnalla.  Seatin pitäisi olla Mazdaa halvempi auto, jotta se veisi 

asiakkaita esimerkiksi Mazdalta tai muilta pikkuautoja tekeviltä suosituilta merkeiltä, 

kuten Toyotalta.  Perheautoluokassa Mazda 3 on samassa luokassa Seat Leonin 

kanssa. Nämä mallit ovat tulleet markkinoille samoihin aikoihin, eli noin viisi vuotta 

sitten. Jos katsotaan vuotta 2007 ja 2008, niin hinnaltaan nämä autot ovat olleet 

samalla tasolla. Seatin eduksi tässä vertailussa katsotaan paremmat 

varusteluvaihtoehdot ja laajempi moottorivalikoima. Näissä myynti on selvästi 

jakaantunut siten, että bensa-auton ostajat valitsevat Mazdan, kun taas dieselin ostajat 

Seatin. Vuosina 2007 ja 2008 näiden mallien myynnin erot ovat olleet suhteellisen 

pieniä ja Tuusulan Ykkösautossa tämän eron uskotaan selittyvän Seatin onnistuneella 

mallilla. Mazda 3:n myynti on ollut kohtuullista, mutta moni Mazdan ostaja on siirtynyt 

tästä mallista joko isompaan kuutoseen tai pienempään ja halvempaan kakkoseen. 

Tuusulan Ykkösauton eniten myymät mallit Mazda 6 ja Seat Altea XL eivät ole täysin 

vertailukelpoisia, koska ovat hyvin erityylisiä autoja. Hinnoittelussa on pieniä eroja siten 

Mazda on Seatia hieman kalliimpi. Näiden myynti on jakaantunut lähinnä niin, että 

Seatin valitsee hieman tila-automaisempaa ilmettä ja yleisesti ottaen dieselmoottoria 

hakevat asiakkaat, kun taas Mazdan valitsee sporttisempaa ilmettä ja bensiinimoottoria 

hakevat asiakkaat. Mazda 6 eduksi Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä katsotaan sen 

menestys erilaisissa testeissä ja sen todella hyvä maine. (Tuusulan Ykkösauto 2009) 

Todella moni vanha asiakas päätyy uudestaan ostamaan ”kutosen”. Näiden mallien 

kohdalla on huomattavissa eniten se asia, kuinka tärkeä itse auto ja sen ominaisuudet 

ovat. Tällöin ostopäätökseen ei niin vahvasti vaikuta hinta.  

Vertailtaessa kahta suhteellisen erityylistä merkkiä ja niiden kahta vuotta autokaupan 

kannalta huomaa seuraavanlaisia asioita. Veromuutoksella on ollut vaikutusta 

myyntilukuihin ja se osaltaan lisännyt kiinnostusta dieselautoihin myyntinsä 

perustavaan merkkiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että bensa-autoihin perustava 

merkki olisi merkittävä häviäjä, jos tuote on muuten kunnossa. Tästä voikin 

johtopäätöksenä tehdä sen, että itse merkki, auto ja sen ominaisuudet ovat edelleen 

tärkeämpiä asioita kuin pelkästään moottorin polttoainelaatu. Toki veromuutoksella on 
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lisätty kiinnostusta ylipäätään vähemmän polttoainetta kuluttaviin malleihin ja 

molempien merkkien myynnissä huomaa, kuinka isomoottoristen autojen myynti on 

selvässä laskusuunnassa. Uusilla malleilla saadaan selkeästi ainakin hetkellistä 

lisäpontta myyntiin, olipa merkki mikä tahansa, mutta pidemmällä tähtäimellä pelkkä 

uutuus ei ole kantava voima. Erilaiset tarjouskampanjat ja juhlamallit autoista tuovat 

selkeästi lisää ostajia kampanja-autoille. Tämä onkin hyvä keino piristää halutun 

automallin kaupankäyntiä. 
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7 POHDINTA

Autokauppa erittäin herkkä ala kaikenlaisille muutoksille. Auto on useimmiten niin 

hintava ostos, että kaikenlaiset häiritsevät tekijät ostopäätöksiä tehtäessä lykkäävät 

usein ostopäätöstä tuonnemmaksi. Autonkaupan kannalta olisikin parasta, jos tulisi 

sellainen aika, että häiriötekijöitä ei olisi. 2000-luku on kokonaisuudessa ollut 

suhteellisen vaihtelevaa aikaa autokaupan kannalta. Tänä ajanjaksona on ollut useita 

veromuutoksia ja keskustelua niistä. Toisaalta veromuutosten tultua on ollut 

havaittavissa aina piikki autokaupassa, koska se on aina laukaissut tilanteen ja tehnyt 

kaupankäynnistä selkeää. Myös taloussuhdanteet näkyvät autokaupan yleisessä 

tasossa ensimmäisenä, koska ihmiset eivät tällöin uskalla tehdä isoja päätöksiä.

Tutkailtaessa autokaupan vuosia 2007 ja 2008 ovat veroasiat parantuneet autokaupan 

kannalta, koska nyt verotus on selkeää pidemmällä tähtäimellä. Ei siis niiden suhteen 

ole luvassa suuria muutoksia. Tämä tasoittaa tilannetta, koska keskustelu autoveron 

laskusta vie ostajien ostopäätöksiä myöhemmäksi. Autokaupan alkupuolisko näyttikin 

vuoden 2008 alkupuoliskon hyvältä ja odotukset olivat jopa jostakin pidempiaikaisesta 

ja tasaisemmasta myyntikaudesta. Vuoden 2008 lopun talouskriisi kuitenkin pysähdytti 

autokaupan, koska isot ostot ovat ensimmäisiä säästämisen kohteita kuluttajilla 

huonossa taloustilanteessa. 

Tutkimus osoittaa myös asioita, jotka vaikuttavat ostopäätöksiin siinä vaiheessa, kun 

valitaan autoa. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että mitä halvempi auto, niin sitä enemmän 

hinta ratkaisee. Hinta ei kuitenkaan ole koskaan tärkein valintaperuste, joskin lähes 

aina rajaava.  Esimerkiksi Mazdaa ja Seatin halvimpia malleja vertailtaessa myyjäliike 

uskoo, että Seatia menisi kaupaksi paremmin, jos hinnat olisivat alhaisempia. 

Kallimpiin autoihin siirryttäessä auton muut ominaisuudet tulevat entistä 

ratkaisevammaksi tekijäksi. Ostajat ovat valmiita laittamaan autoon rahaa hieman 

enemmän kiinni, jotta saavat juuri mieluisan auton.  Uudet mallit tuovat autokauppaan 

aina jonkun asteista piristystä, mutta se ei ole yleisesti ottaen valintaperuste. Uusi malli 

voi olla valintaperuste vain niille, joilla saattaa olla uuden mallin vanhempi versio.  Toki 

moni ostaja ottaa asian huomioon autokauppaa tehdessään, koska usein ajatellaan 

auton olevan täysin vanhentunut uuden mallin tullessa markkinoille.  Pidemmällä 
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tähtäimellä uusien autojen kohdalla on kuitenkin havaittavissa, että itse mallit ja merkin 

maine on tärkeämpää kuin pelkästään se, että malli on uusi markkinoilla. Tämä saattaa 

antaa hetkittäistä piristystä myyntiin, mutta pidemmällä tähtäimellä ei juuri muuta, jos 

malli ei ole kokonaisuutena onnistunut. Kokonaisuuteen kuuluu kaikki auton 

ominaisuuksista hintaan ja lopulta autoliikkeen palveluun.

Hinnoittelu on autokaupassa erittäin tärkeä asia. Uusien autojen kohdalla varsinkin 

halvemmissa malleissa hinta on ensimmäisiä asioita, mitä ostajat tutkailevat. 

Mallivalinnan tehtyään ostajat usein kilpailuttavat vielä eri liikkeitä saadakseen 

ostohintaa alemmas. Tätä tapahtuu joskus eri merkkien välillä, mikäli autojen 

lähtöhinnat ovat suunnilleen samat. Käytettyjen autojen osalta hinnoittelu on 

markkinoinnin keinona tärkein asia. Nykyisin kaikki myynnissä olevat käytetyt autot 

ovat vertailtavissa internetissä ja tätä kautta niiden hinnoittelun pitää olla 

kilpailukykyistä, jotta kiinnostus näihin heräisi, koska keskenään kilpailevien autojen 

hinnat ovat asiakkaan kannalta niin helposti vertailtavissa. Periaatteessa tämä 

tarkoittaa sitä, että kaikki Suomen vaihtoautoja myyvät liikkeet kilpailevat nykyisin 

samoista asiakkaista, koska nykykuluttajalle ei ole ongelma matkustaa satoja 

kilometrejä, jos saa tuotteen toisaalla selkeästi halvemmalla. Erilaisilla 

tarjouskampanjoilla on yleisesti ottaen positiivisia vaikutuksia kaupankäyntiin.

Vuosien 2007 ja 2008 aikana dieselautojen suosio lisääntyi bensa-autoihin nähden. 

Tämä johtuu etenkin verotuksen muuttumisesta entistä enemmän dieselille 

suotuisammaksi. Dieselien hintaerot ovat kaventuneet bensa-autoihin nähden ja näin 

ollen dieselin hankinta tulee taloudellisesti järkeväksi vähemmillä kilometrimäärillä, kuin 

ennen. Dieselautot ovat ominaisuuksiltaan kehittyneet vuosien mittaan, joka osaltaan 

näkyy dieselin myyntiluvuissa. Autoliikkeiden kannattaa panostaa entistä enemmän 

dieselien myyntiin niiden suosion lisäännyttyä, esimerkiksi markkinoimalla myytäviä 

dieselmallejaan entistä enemmän. Kuluttajia voitaisiin auttaa valinnan kanssa 

tekemällä yksinkertaisia ”kipurajalaskuja”, koska ostajat usein miettivät sitä, 

kannattaako heidän valita bensa- vai dieselversio. 

Kaiken kaikkiaan autokaupan yleiseen tilaan vaikuttaa moni asia eikä vähiten erilaiset 

verokeskustelut ja muutokset. Autoilun yleinen suosio vaikuttaa vahvasti autokaupan 

yleiseen tilaan. Esimerkiksi polttoaineiden hintojen ollessa korkealla, autoilu ei ole 

yleisessä suosiossa, jolloin se heijastuu autokauppaan. Tämä oli huomattavissa 

esimerkiksi kesällä 2008, jolloin autokauppa hiljeni alkuvuoden piikin jälkeen. Tähän 
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osasyynä oli varmasti polttoaineiden erittäin korkeat hinnat.  Toisaalta taas autojen 

hinnan lasku veromuutosten myötä tuo selvästi lisää asiakkaita autokauppoihin, koska 

ostajat kokevat sen positiivisena asiana.se koetaan positiivisena asiana. Autokauppa 

on kaiken kaikkiaan erittäin herkkä ala, joskin varma ala siinä mielessä, että autot ja 

niiden kauppa ei tule vähään aikaan maailmasta loppumaan. 

Ostopäätöksiin vaikuttaa autokaupassa erilaiset asiat aina moottorista väriin, mutta 

yleisesti ottaen voi sanoa, että ostajilla on yleensä tiedossa, mitä he haluavat ja ovat 

yleensä jo ostamaan tullessaan hyvin tietoisia siitä, mitä haluavat ja paljonko ovat 

valmiita maksamaan. Lopulta ostopäätös saattaa olla hyvin pienestä kiinni. Joillakin 

asiakkailla se kaupan päälle tuleva lippalakki saattaa olla viimeinen tikki tehdä 

ostopäätös. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista menestyvälle autoliikkeelle on löytää 

asiakkaalle sopivia ratkaisuita sekä auton, että mahdollisesti rahoituksen muodossa.

 

Autoveromuutoksella saatiin hyvin pitkälle aikaan niitä asioita, joita sillä haettiinkin. 

Diesel-autojen myynti lisääntyi bensa-autoihin nähden ja toisaalta isomoottoristen ja 

paljon polttoainetta kuluttavien autojen myynti laski. Pidemmällä tähtäimellä tämä 

vähentää liikenteen kokonaispäästöjä ja sitä kautta lailla on saatu juuri se, mitä sillä on 

haettu. Verotusta tullaan muutenkin todennäköisesti suuntamaan käytön suuntaan, eli 

veroa maksetaan enemmän, jos autoa käyttää enemmän. Tämä saadaan aikaiseksi 

esimerkiksi lisäämällä käytön vero polttoaineeseen nykyisen käyttömaksun sijasta. 

Tällä hetkellä näyttääkin, että suunta tulee olemaan tämä. Autokaupan kannalta tämä 

tarkoittaisi todennäköisesti dieselin myynnin lisääntymistä bensaan nähden, koska 

dieselistä maksettava nykyinen ylimääräinen vero poistuisi. (MTV3-STT)

Autonkaupan alalla toiveena olisi saada alasta entistä tasaisempi, eikä isoin syklein 

vaihteleva, mitä se on viime vuodet ollut. Mikäli alasta haluttaisiin yleisesti ottaen tehdä 

tasaisempi ala, eikä niin herkkä vaihtelevuudelle, mitä se nykyisellään on ollut. Tärkein 

yksittäinen tekijä olisi saada autoverotus johonkin pidempiaikaiseen muottiin. Tilanne 

tämän suhteen näytti vielä jokin aika sitten suhteellisen hyvältä, mutta erilaiset 

keskustelun avaukset autoverotuksen muuttamisesta lisäävät autonostajissa 

epävarmuutta. Autoilun yleiseen verotukseen on saatava jokin selkeä päämäärä ja tällä 

hetkellä näyttääkin, että auton käytön verotukseen on tulossa selkeä linja. Tämä on 

tärkein asia, millä autokaupan alaa saadaan tasaisemmaksi. Ei ole kenenkään 

kannalta järkevää, että verotuksella välillä tukahdutetaan autokauppaa ja toisaalta  taas 

annettaan hetkellistä piristyruisketta veroalennuksilla. Tämän hetkiseen autokaupan 
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lamaan ei tietysti ole mitään selkeää poppakonstia, koska taantuma on yleinen alasta 

riippumatta.  Autokaupoissa kuitenkin uskotaan autojen menevän jälleen entistä 

enemmän kaupaksi taantuman hellitettyä, joskin siihen voi mennä vielä useampikin 

vuosi. 

Tiivistettynä autokaupan alana ja toisaalta myös yksittäisen autoliikkeen olisi hyvä 

miettiä ainakin seuraavanlaisia asioita: 

- Autoverotuksen saaminen järkeväksi, selkeäksi sekä muutosten tarve 

autoverotuksessa vähäiseksi.

- Hinnoittelu kilpailukykyiseksi

- Tuotteet asiakkaiden tarpeita vastaaviksi

- Autojen markkinoinnin keinot ja suuntaus.
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8 YHTEENVETO

Tehty tutkimus osoittaa hyvin todeksi ne asiat, jotka yleisissä keskusteluissa ovat olleet 

esillä. Automyynnin vuodet 2007-2008 olivat vaihtelevia ja autoveromuutos antoi 

lisäpotkua autokauppaan. Yleisimpien mallien ja etenkin vähäpäästöisempien autojen 

hinnat laskivat verouudistuksen ansiosta. Tämän johdosta niiden kauppa vilkastui ja 

ihmiset valitsivat entistä vähäpäästöisempiä autoja ja toisaalta isomoottoristen autojen 

kauppa väheni halutulla tavalla. lailla haettu dieselautojen suosion lisääminen onnistui 

ainakin osittain. Joskin joillakin merkeillä odotukset olivat niiden myynnin suhteen 

vieläkin optimistisempiä. Pidemmällä tähtäimellä kuitenkin näyttäisi, että 

veromuutoksella halutut muutokset olisivat toteumassa, joskin vielä on liian aikaista 

sanoa muutoksen olevan varmasti pidempiaikainen. 

Autokaupalle vuodet 2007 ja 2008 olivat suhteellisen hyviä kokonaisuutena, joskin 

vuoden 2008 lopun taantuma yleisessä taloustilanteessa ja sitä kautta tulevaisuuden 

näkymät eivät olleet parhaat mahdolliset. Tuusulan Ykkösauto Oy:ssä kauppa kävi 

kohtuullisella tasolla varsinkin Mazdalla. Seatin dieselmoottorit herättivät kiinnostusta 

etenkin autoverouudistuksen jälkeen. On kuitenkin huomattavissa, että mallisto on 

edelleen kuitenkin tärkein peruste auton ostolle. Bensiini- tai dieselmoottorin valinta ei 

ole kuluttajan ostopäätökseen tärkein vaikuttava peruste, vaan tärkeämpiä ovat 

esimerkiksi mallisto ja muut tärkeät ominaisuudet. Joissain tapauksissa moottorivalinta 

on kuitenkin ehdoton. Hidastavana tekijänä dieselmoottoreiden paremmalle myynnille 

koetaan dieselmoottorin ylimääräinen käyttövero, joka ei tee vieläkään diesel-moottorin 

ostoa järkeväksi aivan pienillä vuotuisilla kilometrimäärillä. Eri polttoaineiden hintojen 

tasoittuminen suosii bensiini-moottoria valintaperusteena. 

Kansainvälisellä talouskriisillä ja sen tuomalla taantumalla on selviä vaikutuksia 

yksittäiseen autoliikkeeseen koko alan eläessä laskusuhdanteessa. Syksyn aikana 

tullut äkkipysäys autokauppaan on kuitenkin osaltaan ohitettu varsinkin käytettyjen 

autojen myynnin ansiosta, mutta pidemmällä tähtäimellä uusien autojen myyntiä 

tarvitaan jo sen takia, että hyvät käytetyt autot loppuvat myyjiltä, koska niitä ei tule 

vaihdossa uusiin autoihin. 

Vuonna 2010 on mahdollisesti tulossa jälleen muutoksia, jotka edistäisivät diesel-

moottoristen autojen myyntiä. Tällöin dieselautoissa oleva diesel-vero poistuisi ja sitä ei 

tarvitsisi enää huomioida auton kuluja pohdittaessa. Joskin olisi todennäköistä, että 
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diesel-polttoaineen myyntihinta jonkin verran nousisi. On myös mahdollista, että 

nykyinen autojen käyttövero poistuisi kokonaan ja tämä vero siirrettäisiin polttoaineiden 

hintoihin. Tämä siis tarkoittaisi sitä, että mitä enemmän autoa käyttää, sitä enemmän 

maksaa veroa sen käytöstä polttoaineen hinnan sisällä olevana käyttöverona. Kaiken 

kaikkiaan autokaupan alalla on eletty mielenkiintoisia ja vaihtelevia aikoja viime 

vuosina ja tulevaisuuden suhteen alalla ollaan odottavissa tunnelmissa, kuten 

lähestulkoon jokaisella muullakin kaupan alalla. 
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9 LOPPUSANAT

Autokaupan vuodet 2007 ja 2008 olivat sekä myyjän että myös ostajan kannalta erittäin 

mielenkiintoisia. Vuoden 2008 alusta voimaan tullut päästöihin perustuva autovero 

tuotti odotetun ja toivotun kaltaisia tuloksia ainakin osittain. Vähempipäästöisten 

dieselautojen suosio lisääntyi ja toisaalta kiihdytti autokauppaa, koska suurimmalla 

osalla autoista hinta laski ja sitä kautta kiihdytti kauppaa. Syksyn 2008 talouskriisillä oli 

suuret vaikutukset autokauppaan, koska ihmiset siirtävät epävarmassa tilanteessa isot 

ostokset myöhempään, taloudellisesti varmempaan aikaan.  

Opinnäyte työ vaati tekijältään tarkkaa perehtymistä asiaan, joka toisaalta oli tekijälleen 

mielenkiintoista. Ongelmaksi kuitenkin muodostui tiivis työssäkäynti opinnäytetyön 

tekemisen aikana, jolloin aikaa sen tekemiseen ei jäänyt niin runsaasti. Tosin 

tutkimukseen sai huomattavaa apua työnteon ohessa, koska tutkimus pohjautuu 

samaan yritykseen, jossa tekijä työskentelee. Kirjoitusvaihe kuitenkin vaati paljon 

muuta aikaa, jolloin oikeastaan vain illat jäivät sitä varten. Kirjoitusvaihe kannusti 

menemään entistä syvemmälle tutkimuksen aiheessa. Tutkimus antoi tekijälleen 

runsaasti yksityiskohtaista tietoa vuosien 2007-2008 automyynnistä ja jopa autoalalla 

olleet ihmiset yllättyivät joistakin tilastotiedoista, mitä tekijällä oli antaa. Yritykselle tuli 

selkeämpi kuva siitä, millä tavalla autokaupan rakenne on muuttunut ja muuttumassa.

Opinnäytetyöhön asetetut tavoitteet täyttyivät sen valmistuttua, koska se kertoo tietoa 

2008 voimaan tulleesta veromuutoksesta, sen vaikutuksia ja selvittää muita 

autokauppaan vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyö on iso projekti, mutta sen valmistuttua 

voi todeta, että isokaan projekti ei ole mahdoton, vaikka se alkuun saattaisi siltä 

tuntuakin. Jatkotutkimusta samaan aiheeseen voisi tulevaisuudessa tehdä esimerkiksi 

tutkimalla veromuutoksen pidempiaikaisia vaikutuksia esimerkiksi vuonna 2015, jonne 

hallituksen verolle esittämät tavoitteet ulottuvat. Tällä hetkellä ei pysty saamaan aivan 

tarkkaa kuvaa automyynnistä ja muun muuassa ottaa huomioon veroasioita niin 

tarkasti, koska taloudellisella taantumalla on niin vahva vaikutus autokauppaan, että 

muut asiat ovat tällä hetkellä toissijaisia vaikutuksiltaan
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